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Smertemetaforen har lenge vært sentral i 

forståelse av selvmord 



Hovedbudskap I 

• Personer som lever med kroniske smerter er en 

høyrisikogruppe for selvmord 

–5-15 % har gjort selvmordsforsøk 

–2-3 ganger økt risiko for å dø av selvmord 

• Alt helsepersonell bør kunne noe om  selvmordsfare 

og hvordan møte pasienter med selvmordstanker 

• To perspektiver er like viktige i møter med 

selvmordstruede 

– Objektiv risikovurdering  

– Forstå den enkeltes subjektive grunner for  

å ønske å leve og å dø 

 



Hovedbudskap II 

• Alle kan oppleve at 

pasienter dør av 

selvmord 

– Du er ikke derfor en dårlig 

kliniker  

– I tiden etterpå er mange 

stress og sorg  reaksjoner 

naturlig 

– En opplevelse av 

kompetanse og realistiske 

forventninger nyttig for å ha 

det bra på jobben 

 



Hovedbudskap III 

– Håndtering av 

selvmordsfare bør være 

et tema på systemnivå 

 

• Hvordan kan 

virksomheten 

forebygge selvmord og 

ivareta etterlatte og 

ansatte? 



Selvmord – noen fakta  

• Sjelden hendelse 

– I Norge dør ca 500 (11 per 100 000) hvert år av selvmord  

– Samtidig en av de vanligste dødsårsakene blant unge voksne 

 

• Mange og sammensatte årsaker  

– Genetiske og biologiske 

– Psykologiske 

– Større samfunnsendringer 

 



Kan samtaler om selvmord føre til flere selvmord? 

• Werther effekten 

– Selvmord smitter når man 

snakker om det 

 

• Papageno effekten 

– Snakke med mennesker med 

selvmordstanker virker 

lindrende og forebyggende 



”Caring letters” 

• “Dear_______: It has been 

some time since you were 

here at the hospital, and 

we hope things are going 

well for you. If you wish to 

drop us a note we would 

be glad to hear from you.” 
 

 Motto & Bostrom, 2001 

 



Terapeuten blir paralysert i pasientens suicidale 

frontlykter      (Jobes, 2006) 



Selvmord som tabu i samtaler 

 

• 78 % fortalte ikke om sine suicidale tanker til behandlere i siste 
samtale (Busch, 2003) 

 

• Vil ikke bli forhindret 

• Tegn på svakhet 

• Selvmord er en synd  

• Behandler vil tro jeg er gal 

• Jeg blir hentet av politiet og tvangsinnlagt 

• Andre vil finne ut av selvmordstankene mine 

• Det er ingen vits i å fortelle om tankene fordi ingen kan hjelpe 

• Klarer ikke å beskrive egne følelser     

      (Shea, 2009) 



Kartlegging av selvmordsrisiko 

• Kartlegging av risiko 

har lav sensitivitet og 

spesifisitet, derfor må 

alle spørres 
– Om de har, eller har hatt 

selvmordstanker eller 

selvmordsplaner 

• Passive eller aktive?  

• Konkrete? 

– Om de noen gang har gjort 

selvmordsforsøk 

 

 

– Vi må invitere oss inn til 

å snakke om temaet 

 



Hvorfor dør mennesker av selvmord? (Joiner 2005) 

 

De som har ønske om selvmord: 

 

Opplevd byrde 

+ 

Ingen tilknytning 

  De som er i stand til  

å gjøre selvmord 

Alvorlige forsøk eller død ved selvmord 



Det objektive perspektiv - risikovurderingen 



Risikofaktorer 

• Psykisk lidelse 

• Rusmiddelmisbruk 

• Tidligere selvmordsforsøk (antall og alvorlighet) 

• Brudd i relasjon (inkludert utskrivelse fra døgnenhet) 

• Selvmord i familien 

• Tap av selvaktelse/ærekrenkelse 

• Dårlig sosialt nettverk 

 



Spesifikke risikofaktorer knyttet til kroniske 

smerter  (Newton-John, 2014) 

• Langvarige smerter 

• Insomnia 

• Alvorlig og 

gjentagende hodepine 

• Magesmerter   

• Uklare diagnoser 

uklar årsak til smerter 

• Erstatningsmessige 

forhold knyttet til 

smerten/ 

funksjonshemning 



Selvmord og psykiske lidelser 

• BIG 5  

–Alvorlig unipolar depressiv episode 

–Bipolar affektiv lidelse 

–Schizofreni 

–Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse 

–Anorexi 



Rusmiddelmisbruk 

• Økt risiko ved all  

rusmisbruk, mest 

dokumentert ved alkohol 

 

• Oftest ikke ekstrem 

beruselse 

 

• Etter lang tids rusmisbruk 

færre sosial bånd og 

mindre mestring av egen 

situasjon 



Tidligere selvmordsforsøk 

• Opptil 2/3 av de som dør 

av selvmord har forsøkt 

tidligere 

• Forteller om tidligere 

mestringsmetoder 

• Å ta livet sitt er vanskelig 

 øvelse 

• Skille mellom selvskading 

og selvmordsforsøk 

• Velge ut mest alvorlige 

ved veldig mange forsøk 

 



Brudd i relasjon 

• Samhørighet et av de 

mest grunnleggende 

menneskelige behov 

– Praktisk og emosjonell 

støtte 

 

• Viktig å få fatt i den 

meningen personen 

tillegger bruddet 

 



Selvmord i familien 

• Noe økt risiko 

• Sosiale og biologiske 

forhold viktige 

• Selvmord i omgangskrets 

kan også være viktig, 

særlig blant unge 

• Ikke overdrive 

risikoøkning i 

kommunikasjon med 

pasienter 

 

 



Tap av selvaktelse/ ærekrenkelse 

• Å oppleve seg som 

kompetent i eget liv er et 

grunnleggende 

psykologisk behov 

• Tap av autonomi viktig 

motivasjon for selvmord 

blant funksjonshemmede 

og eldre 

• Hvilken mening har 

tapet? 

 

 

 



Dokumentasjon 

• Konsultasjon og dokumentasjon pillarene for faglig 

forsvarlighet 

• Vis hvordan du har tenkt ved viktige 

beslutningspunkter 

– Kost-nytte analyse 

– Alle handlinger som ble vurdert 

– Hvorfor et alternativ ble valgt 

– Heller enn andre 

• Dokumentere andres rolle; pasient, pårørende 

– Informasjon om alternativer og risiko  

 



Selvmordsrisikovurdering kan oppleves som… 



 

Tidsskr Nor Legeforen 

2014; 134:394 



Banaliseringen av diagnoser og 

pasientbehandling (Ghaemi, 2011) 
  

 

“…DSM, by simplifying psychopathology and diagnosis to a bare 

minimum of criteria, has ruined a generation of clinicians... 

phenomenology—the field of careful attention to symptoms  

has literally been killed by DSM-III….. 

 

This is like a  cardiologist who can no longer  

discern heart sounds, or a neurologist  

unable to use a reflex hammer” 



 Selvmord er en målrettet handling (Michel, 2011) 

• Selvmord oppfattes som en løsning på uløselige 

problemer  

• Problemene fører til en psykisk tilstand av utålelig 

psykisk smerte 

• Selvmordet som alternativ er ofte aktuelt en kort stund 

• Etter at den aktuelle krisen er løst, vil personen igjen 

bli engasjert i livsrelaterte mål 

 

• Vårt mål er forstå hva som utløser krisen og å tilby 

alternativer løsninger til å døden 



 Pasientens perspektiv 

• Klinikeren må forsøke å forstå 
pasientens indre opplevelse  

 

–Hva er det pasienten føler? 

 

–På hvilken måte er pasientens 
suicidale tanker og handlinger 
forståelige 

 

–Fokus på bare symptomer kan 
øke pasientens ensomhet og 
håpløshet 



Avlaste psykisk smerte 

• Behandle 

grunnlidelsen/smerten 

• Høre på pasienten 

• Avklare at det ikke er 

noe farlig 

• Formidle tro på at det 

kan gå bedre 

 

 



Kriseplan 



Komponenter i en kriseplan 

1. Gjenkjenne faresignaler for selvmordskrise i 

utvikling  

2. Bruke indre mestringsstrategier 

3. Bruke sosialt nettverk for å distrahere fra 

selvmordstanker 

4. Kontakte familie eller venner som kan hjelpe med å 

løse krisen 

5. Kontakte hjelpeapparatet  

 

6. Redusere tilgang på dødelige metoder  



• «Økt oppmerksomhet rundt reduksjon av selvmord er 

bra, men det fokuseres for mye på selvmordsrisiko- 

vurderinger og for lite på god behandling. Forskning 

fra England viser at tilgjengelighet til helsetjenester, 

forpliktende behandlingsplaner og tverrfaglig 

evaluering i etterkant av selvmord bidrar til færre 

selvmord. Vi støtter innføringen av en nasjonal 

oversikt over selvmord i spesialisthelsetjenesten.» 



Profesjonelle er også etterlatte 

• Profesjonelle opplever mye av de samme reaksjonene 
som pårørende/ det sosiale nettverk.  

• I tillegg opplever profesjonelle en del reaksjoner som er 
særegne for denne gruppen. 

• Følelse av tilkortkommenhet, følelse av mislykkethet.  

• Skyldfølelse av å ha sviktet pasienten  

• Profesjonell selvtillit kan synke.  

• Sinne. Kan føle seg avvist av pasienten og kjennes seg 

provosert av det 

• Paranoid beredskap: forventer potensielle bebreidelser 
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• ”…the person who commits suicide puts his 

psychological skeleton in the survivor‘s 

emotional closet – he sentences the survivor 

to deal with many negative feelings and, more, 

to become obsessed with thoughts regarding 

his own actual or possible role in having 

precipitated the suicidal act or failed to abort it. 

It can be a heavy load”. (Schneidmans (1972) Survivors 

of suicide.) 



Reaksjoner etter selvmord 

• 33% hadde blitt påvirket selv med humørsvingninger, 

dårlig søvn eller irritabilitet 

• 42% endret praksis: mer strukturert tilnærming til 

pasienter i risiko for selvmord. Økt bruk av  lovregler/ 

forskrifter etc 

• 24% vurderte tidligpensjon 
 

• Team-medlemmer, kollegaer ,egen familie og venner 

er de mest effektive kildene til hjelp etter selvmordet 

 

 



• Det er mulig å identifisere risikogrupper basert på 

kjente risikofaktorer  

• De fleste i høyrisikogruppene har behov for flere og 

sammensatte tjenester innen somatikk, 

rusbehandling, psykisk helsetjenester, kriminalomsorg 

og sosiale tjenester  

• Øke samhandling mellom ulike tjenester, familie og 

annet uformelt nettverk kan trolig redusere selvmord 

betydelig 

Arch Gen Psychiatry, 2011;68(9):935-941 



 Oppsummering 

• Å møte selvmordstruede 

mennesker er mer enn 

behandling av 

sykdommer 

• Møtene handler om både 

objektive risikofaktorer  

og  personens grunner for 

å ikke leve 

• Klinikere trygge på disse 

møtene ivaretar 

pasienten og seg selv 

bedre! 

Takk for meg! 

 

josi@ahus.no 


